ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2018-02-21 Nr. Tp-2
Šakiai
Posėdis įvyko 2018-02-21 1000-1130 val.
Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis.
Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė.
Į rajono tarybą išrinkti 25 nariai (kvorumas – 13), posėdžio pradžioje dalyvauja 21 rajono
savivaldybės tarybos narys (registravimo žiniaraštis pridedamas, 1 priedas).
Svarstant atitinkamus klausimus, dalyvauja svečiai ir kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas,
priedas).
Edgaras Pilypaitis. Sveikindamas visus su ką tik per Lietuvą nuvilnijusiu Valstybės atkūrimo
100-mečio paminėjimu, norėčiau pasidalinti Vasario 16-ąja Seime Prezidento Valdo Adamkaus
išsakyta citata: „Naudodamasis proga, noriu išsakyti vieną palinkėjimą, skirtą ne tiek jaunimui, kiek
vyresniesiems kolegoms – politikams, viešojo gyvenimo dalyviams. Gerbiamieji, kai mes
sprendžiame problemas ir ieškome atsakymų į klausimus, kai ginčijamės, kai pykstamės,
nepamirškime, kad į mus žiūri ir mūsų klauso Lietuvos jaunimas. Žiūri, klauso ir viską dedasi į galvas
ir širdis ir pagal mūsų elgesį sprendžia, kas yra valstybė, kas yra Lietuva. Kaip aš kadaise žiūrėjau į
Prezidentą Kazį Grinių ir gaudžiau kiekvieną jo žodį, kaip dabartiniai politikai su pagarba ir
smalsumu žvelgė į Sąjūdžio asmenybes, taip šiandien jaunimas klauso jūsų žodžių. Mokyklose ir
auditorijose auga būsimieji Lietuvos piliečiai – būsimieji mokytojai ir prezidentai, diplomatai ir
ūkininkai, būsimieji jonai basanavičiai ir vincai kudirkos, būsimieji vincentai sladkevičiai ir liudai
mažyliai. Todėl – būkime orūs, neleiskime jaunimui iš anksto nusivilti politika ir viešuoju gyvenimu.
Neleiskime nusivilti laisve. Neleiskime nusivilti Lietuva.“
Darbotvarkėje buvo pateikti 24 sprendimo projektai. Siūlau sprendimo projektą Nr. 23 „Dėl
pritarimo sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo“ išimti iš darbotvarkės.
NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę su 23 klausimais.
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl turto perdavimo.
4. Dėl turto perdavimo.
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5. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo asociacijai Gelgaudiškio bendruomenės centrui
„Atgaiva“ pagal panaudos sutartį.
6. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso
būdu.
7. Dėl rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E.Steponaičio g. 10,
nuomos sutarties sudarymo naujam terminui.
8. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl pritarimo
projektui „Draugystės parkai-3“ papildymo.
9. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl pritarimo
projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ pakeitimo.
10. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl pritarimo projektui „Šakių
miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ pakeitimo“ pakeitimo.
11. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl
pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ pakeitimo.
12. Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą.
13. Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens
telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
14. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl bepiločių
orlaivių skrydžių ribojimo zonos nustatymo rajono savivaldybės teritorijoje“ pripažinimo netekusiu
galios.
15. Dėl Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo.
16. Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017
m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
17. Dėl rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m.
priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo.
18. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl rajono
savivaldybės verslo plėtros tarybos sudarymo“ pakeitimo.
19. Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų
patvirtinimo.
20. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl lėšų iš
rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo.
21. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl rajono
savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
priedo pakeitimo.
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22. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl rajono
savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo.
23. Dėl lėšų rajono savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, neformaliojo jaunimo grupių
ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Irena Haase. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 1 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto
patvirtinimo“, nes sutuoktinis dirba savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje.
Valdas Stankūnas. Nusišalinu nuo sprendimo projektų Nr. 1 „Dėl rajono savivaldybės 20182020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų
biudžeto patvirtinimo“.
Paulius Puskunigis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018
metų biudžeto patvirtinimo“, nes tai susiję su mano darboviete.
Martinas Eimutis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018
metų biudžeto patvirtinimo“, nes tai susiję su mano darboviete.
Tautvydas Šukys. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018
metų biudžeto patvirtinimo“, nes mano mama dirba Plokščių seniūnijoje ir gauna iš biudžeto
atlyginimą.
Vaidas Balčiūnas. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018
metų biudžeto patvirtinimo“, nes tai susiję su mano darboviete.
Arvydas Šlėderis. Nusišalinu nuo sprendimo projekto Nr. 2 „Dėl rajono savivaldybės 2018
metų biudžeto patvirtinimo“, nes mano žmona dirba mokykloje buhaltere.
NUTARTA. Nepriimti tarybos narių pareikštų nusišalinimų, leisti dalyvauti svarstant ir
priimant sprendimą.
BALSAVO: „už“ – 5, „prieš“ – 7“, „susilaikė“ – 7, nebalsavo“ - 2.
Iš posėdžių salės išėjo tarybos nariai Irena Haase ir Valdas Stankūnas. Toliau posėdyje
dalyvauja 19 tarybos narių.
1. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Kristina Juodvalkienė, Regioninės plėtros projektų koordinatorė.
Tautvydas Šukys. Po komitetų turėtų būti pakeitimų 4 programoje. Turėtų būti numatytos
lėšos mažų gyvenviečių projektams ir Zyplių dvaro svirnui.
Kristina Juodvalkienė. Iš eilutės 3.2.1., kurioje numatyti dviračių takai perkeliami 6000 Eur į
eilutę 5.2.2. „Griškabūdžio miestelio techninio projekto parengimui“. Į 4 programą įtrauktas turizmo
informacijos centro patalpų įrengimas E.Steponaičio gatvėje, tačiau tam lėšų neskiriama, nes
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planuojama, kad patalpos bus įrengiamos per projektines lėšas, t.y. Lietuvos-Lenkijos programą.
Pateikimas turėtų būti spalio-lapkričio mėnesiais, todėl šiais metais lėšų nereikės. Dėl Palankinės
sprendimas buvo priimtas 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-42, kuriuo nuspręsta pripažinti
prioritetiniu rajono savivaldybės objektu, kur numatoma statyti automobilių ir motociklų sporto
kompleksą Kidulių seniūnijoje, Palankinės kaime. Dėl Zyplių, tai buvo įtrauktas į pirkimų planą
techninio projekto parengimas Zyplių dvaro pirmojo svirno sutvarkymui. Laukiama vadovybės
sprendimo, ar bus patvirtintas pirkimas, ar ne. Projekto paraiška turi būti pateikta iki 2018 m.
balandžio 1 d.
Tautvydas Šukys. Ar yra žinomas gyvenviečių projektų pradėjimo terminas?
Edgaras Pilypaitis. Paraiškos yra pateiktos ir jos yra vertinamos. Kai bus įvertintos,
savivaldybės administracija gaus kvietimą pasirašyti finansavimo sutartį ir tik pasirašius ją per 6
mėnesius turi būti patirtos pirmosios išlaidos. Mūsų skaičiavimu tai gali atsitikti spalio-lapkričio
mėnesiais. Buvo daug priemonių, kurias atidėjome ir sumažinome finansavimą palikdami galimybę
svarstyti ir atstatyti lėšas antrame pusmetyje.
Mindaugas Tarnauskas. Sausio 18 d. tarybos nariai gavo raštą iš Motorsport.lt, kuris
pasirašytas Valdo Stankūno. Prašoma įtraukti į savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą
numatomą vykdyti projektą „Įkurti Palankinės jaunimo užimtumo centrą“. Projektas bus vykdomas
su partneriais, tačiau nėra aišku, kas tie partneriai. Numatoma įrengti kempingą, šaudyklą rajono
jaunimo, šaulių, medžiotojų, policijos ir kitų suinteresuotų grupių poreikiams. Apie automobilių
sportą nėra nieko kalbama. Numatoma investuoti iki 50 proc. būtinų prisidėjimo lėšų. Preliminari
projekto vertė 500 000 Eur, numatomas prisidėjimas 50 000 Eur. Prašoma 2018 metų biudžete
prisidėti 8000 Eur. Matau, kad programoje numatyta 12 000 Eur.
Edgaras Pilypaitis. Komitetuose tai buvo aptarta. 12 000 Eur yra bendra suma. 8000 Eur lėšų
yra privačios, biudžeto lėšų siūloma – 4000 Eur.
Mindaugas Tarnauskas. 2019-2020 metais numatoma po 224 000 Eur.
Kristina Juodvalkienė. Tai yra ne biudžeto lėšos.
Mindaugas Tarnauskas. Projekte buvo įvardinta, kad bus automobilių trasa, tačiau dabar
įvardijami visai kiti dalykai. Prašau įvardinti projekto partnerius.
Edgaras Pilypaitis. Mes džiaugtis turime visomis iniciatyvomis, nesvarbu, kas jas darytų,
svarbu, kad būtų pritrauktos investicijos į rajoną. Pagrindinė priemonė yra automobilių trasa, šios
išvardintos priemonės yra papildomos.
Arūnas Tarnauskas. Pramoninės zonos įrengimui ir finansavimui yra konkretūs sprendiniai,
t.y. melioracija, ribų dalinimas pagal kuriuos vykdysime darbus. Ar savivaldybė turi garantijų, kad
daromos išlaidos bus efektyvios? Kokius savivaldybės turi įsipareigojimus ir sutartis?
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Bernardinas Petras Vainius. Ten bus daroma ne melioracija, o paviršinio vandens nuotekų
tvarkymas. Šiems darbams atlikti jau konkursas įvykdytas ir atrinktas rangovas. Rangovas šį darbą
įsipareigojo atlikti iki gegužės 21 d. Buvo patvirtinta pramoninė zona, kurioje yra du sklypai. Bendras
plotas 9 ha. Turime dviejų investitorių norus įsikurti atitinkamame plote. Vieną iš sklypų, mes turime
skaidyti dar į du sklypus, nes investuotojams reikia mažesnių sklypų. Vienas investitorius jau pateikė
viziją ką statys, t.y. UAB „Nemira“. Kitas investitorius dar tik žvalgosi po rajoną. Kai bus pasirašytas
ketinimų protokolas, informacija bus pateikta.
Ramūnas Kaunas. Girėnuose verslininkams ir ūkininkams buvo žadėta įrengti nuvažiavimą,
tačiau tai nėra įtraukta į projektus. Pagal ką žadate į tai investuoti?
Bernardinas Petras Vainius. Galimi du variantai. Vienas – 80 metrų iki sankryžos daryti naują
įvažiavimą, antras – esamame gamybiniame centre spręsti žemės atidavimo, perėmimo klausimą ir
taip išplatinti įvažiavimą. Darbai pradėti su žemėtvarka, žemės sklypų savininkais. Kai klausimai bus
išspręsti, tada teiksime pasiūlymus dėl išlaidų.
Mindaugas Tarnauskas. Ar su UAB „Nemira“ yra pasirašytas ketinimų protokolas?
Edgaras Pilypaitis. Kai mes paruošime sklypus, tada ketinimų protokolas ir bus.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-41).
BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 3.
2. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja. Sprendimo 6.2. punktą
siūloma išdėstyti taip: „300,0 tūkst. Eur surinktų pajamų iš žemės mokesčio skiriama savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių gatvių ir kelių priežiūrai“. Sprendimo projekto 8 punktą siūloma
papildyti žodžiais: „Apie priimtą sprendimą informuoti savivaldybės tarybą“.
Ramūnas Kaunas. Kas bus atsakingas už keliams skirtų lėšų panaudojimą ir kaip lėšos bus
paskirstytos?
Bernardinas Petras Vainius. Seniūnai įsipareigoja keturis kartus greideriuoti kelius, nusipirkti
žvyro ir užtikrinti žiemos programą.
Aušrelė Pukinskienė. Žemės mokesčio pajamos surenkamos lapkričio mėnesį?
Egidija Grigaitienė. Taip.
Aušrelė Pukinskienė. Ar teisingai suprantu, kad lėšos bus naudojamos iš praėjusiais metais
surinkto mokesčio, ar reikės laukti lapkričio mėnesio?
Egidija Grigaitienė. 300,0 tūkst. Eur paskirstyti dabar pagal seniūnijų žvyruotų kelių ilgį.
Aušrelė Pukinskienė. Siūlau sprendimo projekto 6.2. punktą išdėstyti taip: „300,0 tūkst. Eur
skiriama savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gatvių ir kelių priežiūrai“.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-42):
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1. 6.2. punktą išdėstant taip: „300,0 tūkst. Eur skiriama savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių gatvių ir kelių priežiūrai“;
2. 8 punktą papildant žodžiais „Administracijos direktoriui patikslinus savivaldybės biudžetą,
apie tai informuoti savivaldybės tarybą“.
BALSAVO: „už“ – 11, „susilaikė“ – 7, „nebalsavo“ – 1.
Į posėdžių salę grįžo tarybos nariai Irena Haase ir Valdas Stankūnas. Toliau posėdyje
dalyvauja 21 tarybos narys.
3. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-43).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
Iš posėdžio salės išėjo tarybos narys Mindaugas Tarnauskas. Toliau posėdyje dalyvauja 20
tarybos narių.
4. SVARSTYTA. Turto perdavimo klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-44).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 1.
5. SVARSTYTA. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo asociacijai Gelgaudiškio
bendruomenės centrui „Atgaiva“ pagal panaudos sutartį klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-45).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo
konkurso būdu klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-46).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
7. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose,
E.Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui klausimas.
Pranešėja Egidija Grigaitienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-47).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl
pritarimo projektui „Draugystės parkai-3“ papildymo klausimas.
Pranešėja Kristina Juodvalkienė, Regioninės plėtros projektų koordinatorė.
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-48).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
9. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl
pritarimo projektui „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėja Kristina Juodvalkienė, Regioninės plėtros projektų koordinatorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-49).
BALSAVO: „už“ – 20 (vienbalsiai).
Į posėdžių salę grįžo tarybos narys Mindaugas Tarnauskas. Toliau posėdyje dalyvauja 21
tarybos narys.
10. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-103
„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl pritarimo projektui
„Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ pakeitimo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Kristina Juodvalkienė, Regioninės plėtros projektų koordinatorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-50).
BALSAVO: „už“ – 19, „susilaikė“ – 2.
11. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T141 „Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“
pakeitimo klausimas.
Pranešėja Kristina Juodvalkienė, Regioninės plėtros projektų koordinatorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-51).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
12. SVARSTYTA. Prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą klausimas.
Edgaras Pilypaitis. Sprendimo projekto 1 punktas turėtų būti išdėstytas taip: „Prašyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės perduoti Šakių rajono savivaldybei valstybinei funkcijai įgyvendinti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui bei viešojo naudojimo poilsio objektams - žemės sklypą,
esantį Šakių raj. sav., Gelgaudiškio sen., Daukantiškių k., registro Nr. 44/1236437, kadastrinis Nr.
8418/0003:452“. Punktas keičiamas, nes neliko VšĮ Šakių urėdijos kaip atskiro valstybės subjekto.
Tautvydas Šukys. Sprendimo projekto 1 punkto dalis keičiama, nes jau praėjusiais metais
2017 m. rugpjūčio 2 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 646 patikėjimo teisė buvo panaikinta ir nėra
pagrindo dėl to kreiptis į Vyriausybę.
Irena Haase. Ar Registre žemės sklypas įregistruotas naujo subjekto vardu?
Edgaras Pilypaitis. Vyriausybė priėmė sprendimą, kuriuo patikėjimo teisė buvo panaikinta.
Dabar reikalingas kitas Vyriausybės nutarimas, kuriuo sklypas bus perduotas Šakių rajono
savivaldybei. Jie ir turi užtikrinti, kad viskas būtų atlikta kaip reikalauja teisės aktai.
D:\dokumentai\2018\Protokolai\0221pr.docx

8
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui, 1 punktą išdėstant taip: „Prašyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės perduoti Šakių rajono savivaldybei valstybinei funkcijai įgyvendinti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui bei viešojo naudojimo poilsio objektams - žemės sklypą,
esantį Šakių raj. sav., Gelgaudiškio sen., Daukantiškių k., registro Nr. 44/1236437, kadastrinis Nr.
8418/0003:452“ (sprendimas Nr. T-52).
BALSAVO: „už“ – 20, „susilaikė“ – 1.
13. SVARSTYTA. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių
vandens telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-53).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
14. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-177
„Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo zonos nustatymo rajono savivaldybės teritorijoje“
pripažinimo netekusiu galios klausimas.
Pranešėja Aušra Bajerčiūtė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-54).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
15. SVARSTYTA. Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo
klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-55).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
16. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2017 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-56).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
17. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2018 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Aušra Slidziauskienė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus
vedėjo funkcijas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-57).
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BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
18. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-87
„Dėl rajono savivaldybės verslo plėtros tarybos sudarymo“ pakeitimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-58).
BALSAVO: „už“ – 20, „nebalsavo“ – 1.
19. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo
nuostatų patvirtinimo klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-59).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
20. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-312
„Dėl lėšų iš rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo“ pakeitimo
klausimas.
Pranešėja Daiva Palukaitienė, Šakių verslo informacijos centro direktorė.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-60).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
21. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-13
„Dėl rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ priedo pakeitimo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-61).
BALSAVO: „už“ – 21 (vienbalsiai).
22. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl
rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo klausimas.
Pranešėjas Elvydas Pauliukėnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.
Irena Haase. Atlikus reorganizaciją ir sumažinus etatus Paluobių daugiafunkciame centre
lieka 16,5 etatų. Atleidžiama 12 etatų. Kiek tai kainuos biudžetui ir kiek bus atleista žmonių?
Elvydas Pauliukėnas. Atleisti bus aptarnaujančio personalo darbuotojai. Įdarbinimo
galimybių nėra. Dabar išlaikymui reikia 22434 Eur, po reorganizacijos planuojama, kad reikės –
14035 Eur.
Edgaras Pilypaitis. Centras buvo sukurtas neįgaliųjų asmenų priežiūrai. Licencija lieka ir jai
sukurtos darbo vietos išlieka.
Mindaugas Tarnauskas. Kiek reikėjo lėšų centro įkūrimui?
D:\dokumentai\2018\Protokolai\0221pr.docx

10
Edgaras Pilypaitis. Centre yra 6,5 etato ir jų dalis apmokami iš Valstybės tikslinių dotacijų, ir
iš savivaldybės biudžeto. 2017 metais kartu su patalpų įrengimu tam skirta apie 28 000 Eur.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-62).
BALSAVO: „už“ – 17, „susilaikė“ – 4.
23. SVARSTYTA. Lėšų rajono savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, neformaliojo
jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
klausimas.
Pranešėja Danutė Jurgutienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.
Arvydas Šlėderis. Tvarkos apraše nelieka nevyriausybinių organizacijų, lieka tik su jaunimu
dirbančios organizacijos. Strateginiame plane yra priemonė „Įgyvendinti jaunimo nevyriausybinių
organizacijų programą NVO“ ir atsakingi asmenys yra Jaunimo reikalų sąjunga, apskritasis stalas,
jaunimo reikalų koordinatorius ir NVO taryba. Parengtame atsakyme rašoma, kad tvarka skirta
jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus ir „kai tik bus galimybė koreguoti rajono savivaldybės 20182020 metų plėtros strateginį planą bus kreiptasi į rajono savivaldybės tarybą, ir priemonės 3.2.3.2.1.
pavadinimas bus pakeistas“. Yra pateikta tvarkos aprašo alternatyva su nuorodomis į nevyriausybines
organizacijas.
Martinas Eimutis. Manau, kad būtų žalinga įtraukti organizacijas, kurios nedirba su jaunimu.
Nevyriausybinės organizacijos gali dalyvauti kitose programose. Organizacija pati apsibrėžia, kokia
yra jos veiklos sritis. Organizacija, kuri planuoja dirbti su jaunimu, į savo įstatus įsitraukia, kad
planuoja tai daryti ir gali dalyvauti šiose programose. Jeigu mes įtraukiame ne tik su jaunimu
dirbančias organizacijas, tai sumažiname galimybę jaunimui, arba su jaunimu dirbančioms
organizacijoms dalyvauti šiame projekte. Siūlau likti prie parengti sprendimo projekto.
Edgaras Pilypaitis. Šioje priemonėje yra numatyta 8000 Eur į kuriuos gali pretenduoti 92
organizacijos.
Irena Haase. Manau, kad jeigu NVO nedirba su jaunimu, tai jos čia įtraukti nereikia. Jei NVO,
kuri dirba su jaunimu pateiktų paraišką, ar ji būtų priimta?
Danutė Jurgutienė. Jeigu nevyriausybinės organizacijos nuostatuose būtų įrašyta, kad jie dirba
su jaunimu, mes jų paraišką priimtume.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui (sprendimas Nr. T-63).
BALSAVO: „už“ – 20, „prieš“ – 1.
Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė
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